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Abstrakt 

Bakgrund: Barn till föräldrar med svår psykisk eller somatisk sjukdom, med missbruk 

eller som avlidit, har ökad risk för framtida psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvårdslagen 

samt Patientsäkerhetslagen fick ett tillägg 2010/2011 med syfte att uppmärksamma 

och stärka gruppen barn som anhöriga. Tilläget i lagen har tagit lång tid att 

implementera i sjukvården. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva i vilken omfattning distriktssköterskor 

inom primärvården i Västerbotten identifierar barn till förälder/annan närstående med 

missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig fysisk sjukdom eller när förälder/annan närstående 

avlider och om dessa barn följs upp med information, råd och stöd. 

Metod: En omarbetad version av en enkät som använts i en uppsats på 

Masterprogrammet i hälsovetenskap vid Karlstad universitet användes. Enkäten 

skickades först ut som webbenkät men på grund av låg svarsfrekvens distribuerades 

en pappersenkät under distrikssköterskedagarna i Umeå. Studien vände sig till 190 

distriktssköterskor på hälsocentraler i Västerbotten, varav 79 deltog. SPSS 23 

användes för analysering av materialet. 

Resultat: Resultatet visar att vetskap om riktlinjer samt utbildning inom området 

bidrar till att barn som anhöriga identifieras i högre grad. Kunskap om journalföring 

samt vetskap om riktlinjer är låg och det är få distriktssköterskor som har fått 

utbildning inom ämnet barn som anhörig.  

Slutsats: Utbildning, kunskap om riktlinjer och journalföring är de viktigaste 

faktorerna för att öka medvetenheten om barn som anhöriga.   

 

Nyckelord: Barn som anhöriga; psykiskt sjuk förälder; somatiskt sjuk förälder; 

förälder med missbruk; familjefokuserad omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

Background: Children of parents with severe mental or physical illness, with 

drugabuse or who have died, are at increased risk for future mental health problems.  

The Health and Medical service Act and the Patient Safety Act was revised with a 

additional text in 2010/2011 in order to highlight and strengthen the group of children 

as relatives. There have been problems/delays with the implementation of the 

revision.  

Aim: The aim of this study was to describe the extent to which district nurses in 

primary care in Västerbotten identify children to parents with alcohol/drug abuse, 

mental disability, severe physical illness or when a parent dies and if these children 

are followed up with information, advice and support. 

Method: A modified questionnaire earlier used in a Master's program thesis in health 

science at Karlstad University was used. The questionnaire was distributed through 

the web, but low response numbers made us distribute the questionnaire again to 

district nurses on the district nurse’s day in Västerbotten county. Out of 190 possible 

district nurses 79 answered the questionnaire. SPSS 23 was used in the analysis. 

Results: The results show that having knowledge about local guidelines and getting 

education contributes to identify children as next of kin in a higher degree. 

Knowledge about guidelines and the possibility to document in the medical record is 

low and there are few district nurses who have been trained in the subject of children 

as next of kin. 

Conclusion: Education, knowledge of guidelines and journaling are the most 

important factors in raising the awareness about children as next of kin. 

 

Keywords: Children as next of kin; mentally ill parent; somatic ill parent; parent with 

drug abuse; family focused care. 
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Inledning 

   Barn som anhöriga är en heterogen grupp som påverkas olika av händelser i livet. 

Om en förälder blir sjuk, har ett missbruk eller dör har barn olika behov av stöd och 

information (Magnusson & Hansson, 2015). Det innebär också att de har en högre 

risk att utveckla ohälsa på sikt (Nordenfors, Melander & Daneback, 2014). Samhället 

har ett ansvar för att fånga upp och prioritera dessa barn för att ge dem bättre 

förutsättningar till ett gott liv (Magnusson & Hansson, 2015). Tidigare fanns en 

uppfattning i Sverige om att barn mådde bäst av att inte prata eller informeras när en 

vuxen i dess närhet hade svårigheter. På detta sätt trodde man barnet skulle skyddas 

och skulle glömma och gå vidare. Idag visar forskning istället att barn behöver hjälp 

för att kunna hantera svåra situationer genom att ställa frågor, få information och 

uttrycka sina känslor (Jansson, Larsson & Modig, 2011). 

   Det bör poängteras att, enligt Folkhälsomyndigheten (2014), mår majoriteten av 

barnen i Sverige idag bra. Samtidigt har antalet barn med psykisk ohälsa så som 

nedstämdhet och somatiska besvär i form av magont, sömnbesvär och huvudvärk 

ökat de senaste decennierna. Världshälsoorganisationen (WHO) har presenterat en 

kartläggning av antalet barn som lider av psykisk ohälsa i världen idag. Högst upp på 

listan ligger länder med störst antal barn med psykisk ohälsa. Där framgår att Sverige 

har gått från att ligga i mitten till att i den senaste mätningen placera sig på en 

åttonde plats av 42 länder, vilket är oroande (Folkhälsomyndigheten, 2014). Hälso- 

och sjukvården, socialtjänsten, skolan och förskolan måste samverka och arbeta mot 

samma mål, att minska samt förebygga den psykiska ohälsan bland barn 

(Socialstyrelsen, 2004a). Barn med psykisk ohälsa kommer förr eller senare i kontakt 

med primärvården och distriktssköterskan för hjälp och stöd. Med erfarenhet av 

arbete som barnombud samt inom psykiatrin, har vi kommit i kontakt med de nya 

bestämmelserna som 2010/2011 tillfördes i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 

1982:763, 2g§) samt Patientsäkerhetslagen (PL) (SFS 2010:659, kap 6, 5§). I 

bestämmelserna åläggs personal som hanterar vuxna patienter att beakta även 

barns behov. 

   Vår erfarenhet är att det kan ta lång tid för nya bestämmelser att implementeras i 

vården. Därför väcktes intresset att undersöka om primärvården, och då specifikt 

distriktssköterskor, arbetar med att identifiera och ge råd och stöd till barn som 

anhöriga. 
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Bakgrund 

   Ett flertal studier visar att barn som lever i familjer, där en förälder eller annan 

närstående lider av psykisk ohälsa, svår somatisk sjukdom eller där 

förälder/närstående avlidit löper en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa i 

framtiden (Berg, Rostila & Hjern, 2016; Hedman Ahlström, Skärsäter & Danielson, 

2011; Sparbel et al. 2008). Vården kan göra stor skillnad genom att använda sig av 

“fjärilseffekten”, vilket innebär att en liten förändring kan ha stor inverkan i framtiden, 

(Öquist, 2008) och familjecentrerad vård där patienten ses som en del i ett större 

sammanhang (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Barn som anhöriga är en 

sårbar grupp som ska hjälpas av de nya bestämmelserna i Hälso- och 

sjukvårdslagen (Nordenfors, Melander & Daneback, 2014) eftersom forskning har 

visat att förebyggande insatser har stort värde (Hovstadius, Ericson & Magnusson, 

2015).  

 

Lagstöd till barn som anhöriga inom vården 

   I Hälso- och sjukdvårdslagen framgår uttryckligen att hälso- och sjukvården ska 

samarbeta med andra samhällsorgan i frågor som rör barn för att kunna ge den hjälp 

och stöd som behövs när till exempel en förälder eller annan vuxen som barnet bor 

med blir allvarligt sjuk somatiskt eller psykiskt, missbrukar eller dör (lagkommentar till 

SFS 1982:763). Lagen innebär att hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan och 

förskolan måste samverka och arbeta mot samma mål, att minska samt förebygga 

psykisk ohälsa. Barn som vuxit upp med förälder som har varit psykiskt sjuk och/eller 

haft missbruk har i vuxen ålder en betydligt högre grad av hjälpbehov än andra 

grupper om inte rätt resurser sätts in tidigt (Socialstyrelsen, 2004a). Regeringen har 

tagit initiativ till ett brett nationellt utvecklingsarbete för att uppmärksamma dessa 

barns behov. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i samarbete mellan Socialstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting (Hovstadius et al., 

2015). Arbetet ska ses i ljuset av att det den 1 januari 2010 respektive den 1 januari 

2011 infördes bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 2g§) och i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 5§) som rör barn som anhöriga.  
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   Båda dessa lagar innebär att vårdgivare och personal inom hälso- och sjukvården 

särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd i de fall där barnets 

förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med: 

   1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

   2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

   3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel 

(SFS 1982-763, 2g§; SFS 2010:659, kap 6, 5§). 

   Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet 

varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider (SFS 1982:763, 2g§). Lagen innebär 

även att information, råd och stöd som ges alltid ska anpassas efter barnets ålder 

och mognad. Den som har ansvar för att ge detta ska beakta att det inte alltid är 

barnets bästa att få all information, utan att det ska ges utifrån varje barns unika 

situation (SFS 1982-763). Sverige har ålagt sig att följa Förenta nationernas (FN:s) 

barnkonvention vilket innebär att barns bästa alltid ska prioriteras i alla beslut och vid 

alla åtgärder som rör barnet (Barnombudsmannen, 2015). Anställda inom offentlig 

sektor ska respektera, skydda och uppfylla FN:s barnkonvention. Det kan ske genom 

att barnet får berätta om sin vardag, om vilka andra barn och vuxna som är viktiga, 

ställa frågor och tala om sina funderingar kring förälderns sjukdom. På detta sätt kan 

personalen skapa sig en bild av barnets upplevelse av tillvaron och vilket stöd barnet 

eventuellt är i behov av (Jansson et al., 2011). 

 

Barn som anhöriga 

   Att som barn mista sin förälder är bland det mest dramatiska och svåraste som kan 

drabba en individ (Socialstyrelsen, 2013a). Nästan 10 barn om dagen mister sin 

förälder i Sverige och ofta sker detta oväntat (Hovstadius et al., 2015). Utöver en kris- 

och sorgereaktion kan det leda till långsiktiga konsekvenser för barnet, till exempel 

kan den psykiska hälsan påverkas med risk för allvarliga reaktioner, traumatisk stress 

och komplicerad sorg. Om ett dödsfall inträffar på grund av våld, självmord eller om 

barnet bevittnar eller själv drabbas vid exempelvis en olycka är risken större för 

traumatisering och post-traumatiskt stressyndrom, PTSD (Berg et al., 2016; 

Socialstyrelsen, 2013b). Risken att barnet själv tar sitt liv ökar markant om förälderns 

död sker genom självmord. Även om föräldern dör av andra omständigheter ökar 
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risken för suicid, dock inte i lika stor utsträckning (Guldin, Li, Søndergaard, Pedersen, 

Obel, Olsen & Vestergaard, 2015). 

   Tidiga barndomsupplevelser av trauma kan sätta spår i den växande hjärnan på 

olika sätt, med bland annat negativa följder för den interaktiva förmågan (Diseth, 

2005). Att mista en förälder kan ge olika grad av påverkan hos barnet, allt ifrån sämre 

resultat i skolan (Berg, Bäck, Vinnerljung & Hjern, 2016) till markant ökad risk för 

självskadebeteende (Grenklo et al., 2013). 

   Vilka sjukdomar som inkluderas i begreppet ”somatiskt sjuk förälder” och som 

innebär att barnet har laglig rätt till att få information, råd och stöd finns inte 

preciserat i något svenskt register enligt Hjern och Manhica (2013). I deras studie 

definieras somatisk sjukdom som en föräldrer med en sjukdom som krävts minst en 

veckas sjukhusvård. I samma studie framkom att 12,6% av alla barn haft en 

somatiskt sjuk förälder innan de fyllt 18 år. Om även förälder med kronisk sjukdom 

inkluderas blir siffran högre och bland barn mellan 10 till 18 år var det 28,4 % som 

mist en förälder till följd av en kronisk sjukdom. 

   När en förälder är svårt somatiskt sjuk, kroniskt eller akut, kan det skapa olika 

känslor och problem för barnet (Sparbel et al., 2008). Det kan bidra till förvirring, oro 

och funderingar kring hur det kommer påverka individen samt hela familjen (Zahlis, 

2001). Vid en genetisk sjukdom tilltar rädslan i tonåren för att själv drabbas av 

sjukdomen. Tankar på hur sjukdomen kommer påverka barnets liv kan bidra till att de 

undviker att prata om sina framtidsdrömmar. Sammantaget skapar detta en  

känslomässig stress för barnet, vilket i sin tur kan innebära att de stänger in sina 

känslor (William et al., 2013). 

   Vid jämförelse mellan grupperna barn till förälder med svår somatisk sjukdom, 

förälder med missbruk och förälder med psykisk sjukdom är risken högst att påverkas 

negativt hos barn med psykiskt sjuk förälder (Berg & Hjern, 2016). Att ha en förälder 

med psykisk sjukdom kan skapa en stor känsla av ensamhet (Hedman et al., 2011) 

och ökar risken för emotionella och beteendemässiga problem (Tabak et al., 2016). 

Dessa barn löper en betydande större risk att utveckla psykisk ohälsa, som 

depression, ångestproblematik, behov av antipsykotiska läkemedel och psykiatrisk 

inneliggande vård jämfört med andra barn (Feder et al., 2009; Hovstadius et al., 

2015; Weissman et al., 2006).  

   I Hjern och Manhicas (2013) studie var det cirka 26 000 barn som under ett år haft 

en eller två föräldrar som vårdats på sjukhus på grund av psykisk sjukdom eller 
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missbruk. 5,7 % av barnen i studien hade en förälder som vårdats på sjukhus till följd 

av psykisk sjukdom och 2,5% hade förälder som vårdats på sjukhus på grund av 

alkoholmissbruk. Det var 1,5 % av barnen som hade en förälder som vårdats för 

narkotikamissbruk. Om barn till föräldrar som haft öppenvårdskontakt relaterat till 

missbruk eller dömts i domstol på grund av rattfylleri/narkotikabrott inkluderades var 

siffran 17%. 

 

Risk- och skyddsfaktorer  

   Studier utförda både i Sverige och utomlands visar på flera faktorer som ökar, samt 

minskar, risken att utveckla ohälsa och dessa kallas ibland för risk- och 

skyddsfaktorer (Jansson et al., 2011). Det går sällan att identifiera enstaka 

riskfaktorer som orsak till ett riskbeteende, det är istället en samverkan mellan flera 

olika faktorer (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Genom att öka kunskapen bland 

personal i hälso- och sjukvården om riskfaktorer för barn som anhöriga finns 

möjlighet till ett bättre förebyggande arbete vilket kan gynna dessa barn 

(Socialstyrelsen, 2014). Riskfaktorer kan delas in i grupper på individ- och 

familjenivå. En låg ålder vid debut av förälderns sjukdom, svårhanterligt 

temperament, låg självkänsla, låg intelligens, inlärningssvårigheter samt att vara 

pojke är alla riskfaktorer på individnivå. Ekonomiska svårigheter, missbruk, 

relationsproblem inom familjen, avsaknad av nätverk, ökat ansvar och förändrad 

rollfördelning i familjen innebär riskfaktorer på familjenivå (Foster, McAllister & 

O’brian, 2005). 

   Riskfaktorers motsats är skyddsfaktorer. Genom att stärka skyddsfaktorer runt en 

individ kan riskfaktorernas betydelse minska (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

Socialstyrelsen (2013b) har punktat upp sex viktiga skyddsfaktorer för barn som 

anhöriga: 

   - Välfungerande socialt nätverk – gärna en stödjande vuxen utöver föräldrarna 

   - Att kunna tala om sin oro och sina upplevelser 

   - Kamratnätverk och egna fritidsintressen 

   - Stöd i skolarbete 

   - Att föräldrarna får den hjälp och det stöd de behöver 

   - Trygga relationer i familjen 
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   I linje med socialstyrelsens (2013b) sex punkter visar ett flertal studier på vikten av 

kommunikation. Ibland behöver familjen dock hjälp med detta (Semple & 

McCaughan, 2013; Pihkala, Sandlund & Cederström, 2011; Kennedy & Lloyd-

Williams, 2009). Genom god kommunikation kan familjen finna gemensamma, 

effektiva coopingstrategier vilket gynnar deras möjlighet att hantera sin situation 

(Kennedy & Lloyd-Williams, 2009; Semple & McCaughan, 2013). I en studie av 

Tabak el al. (2016) framkommer vårdnadshavares upplevelse på behov av stöd, 

både känslomässigt och handfast, samt kunskap om hur de ska kunna ge den 

trygghet som barnet är i behov av. 

   En skyddsfaktor kan även innebära en personlig intern dimension vilket innefattar 

barnets tankemönster och att barnet förstår sin situation i det sammanhang som det 

befinner sig i (Järkestig Berggren, & Hanson, 2013). Vikten av sammanhang finns 

som ett centralt begrepp i teorin ”Känslan av sammanhang” (KASAM). KASAM utgår 

ifrån ett salutogent perspektiv och teorin bygger på tre centrala begrepp; 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet handlar om graden av 

upplevd delaktighet, engagemang samt känslomässig investering. Begriplighet 

innebär att individen upplever skeenden som förnuftsmässigt gripbara, tydliga och 

strukturerade. Hanterbarhet innefattar i vilken grad individen upplever sig ha resurser 

för att möta och hantera ovan nämnda skeenden. Dessa tre komponenter är 

beroende av varandra och skapar tillsammans möjlighet till känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005). 

   Det finns ett grundläggande behov av information och råd hos barn och föräldrar 

när det uppstår svårigheter i familjen så som vid sjukdom (Socialstyrelsen, 2013b). 

Genom att beakta behovet av information, råd och stöd till barnet och föräldern kan 

hälso- och sjukvården hjälpa barnet och stärka dess skyddsfaktorer. Studier gällande 

förebyggande insatser visar att det finns stora möjligheter för hälso- och sjukvården 

att genom information, råd och stöd till barn bidra till att minska eventuella 

svårigheter samt stärka skyddsfaktorer för dessa barn. Genom att implementera 

metoder för att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga kan hälso- och 

sjukvården påverka dessa barns livssituation positivt (Järkestig Berggren, & Hanson, 

2013).  Forskning visar att förebyggande metoder riktade till barn och föräldrar 

hjälper barnen att helt eller delvist undvika framtida riskbeteenden (Christ & Christ 

2006; Lacetti & Vessey 2007). Genom att inkludera hela familjen kan vården se vilket 
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behov patienten har, och därmed även hela familjen, samt förhålla sig till dem. Denna 

arbetsmodell kallas familjefokuserad omvårdnad (Benzain et al. 2012). 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

   Familjefokuserad omvårdnad innefattar två centrala modeller på hur vården kan 

utformas; dels familjecentrerad omvårdnad som innebär att familjen ses som ett 

system, dels familjerelaterad omvårdnad där patienten sätts i centrum med familjen 

som en kontext. 

   I båda modellerna framhålls att individen påverkas av familjen och vice versa 

(Benzein et al., 2012). De två synsätten ska ses som kompletterande till varandra 

inom vården. Modellen familjecentrerad omvårdnad bör dock, enligt Benzein, 

Hagberg och Saveman (2014) få större utrymme inom vård och omsorg än vad som 

är fallet idag, särskilt vid långvariga och svåra sjukdomstillstånd och vid rehabilitering. 

Familjefokuserad omvårdnad bygger på ett antal teoretiska begrepp; Systemteori, 

Reflekterande processer, Förändringsteori och Synen på hälsa som en process 

(Benzein et al., 2012). Systemteorin, eller ett systematiskt förhållningssätt, framhåller 

att balans ska skapas mellan närhet och det större sammanhanget, samt mellan 

helheten och dess beståndsdelar. I praktiken innebär det att vården förhåller sig till 

relationer, roller, sammanhang och interaktioner. I familjen påverkar individerna 

medvetet och omedvetet varandra (Öquist, 2008) och hälsa hos en individ är nära 

knutet till familjens hälsa och till hela samhällsstrukturen (Benzein et al., 2012). Mår 

någon i familjen dåligt inverkar det på de andra individerna negativt och tvärtom, om 

något positivt kommer in i systemet påverkas hela gruppen av detta (Öquist, 2008). 

Benzein et al. (2012) liknar det vid en mobil som alltid strävar efter balans, börjar ena 

armen gunga kommer även andra sidan röra på sig. 

   Det innebär att samtidigt som vården förhåller sig till patienten måste de samtidigt 

se individen med dess tillhörande enhet, familjen, vilket gagnar både patienten och 

dess familj (Benzein et al., 2012). Om vården däremot bortser från familjens inverkan 

på måendet påverkar det patienters möjlighet till tillfrisknande negativt. Detta belyses 

enligt Benzein et al. (2012) genom problemlösning av första och andra ordningen. Att 

lösa ett problem genom första ordningen förändrar inte strukturen i grunden vilket 

innebär att problemet troligtvis återkommer. Om problemlösningen istället utgår ifrån 

andra ordningen går vården djupare in i problematiken och skapar möjlighet till 
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förändring av strukturen i grunden vilket därmed skapas en långsiktig lösning 

(Benzein et al., 2012). 

   Eftersom familjecentrerad vård utgår från att verkligheten skapas i interaktionen 

med andra individer finns det inte bara en enda verklighetsuppfattning eller sanning 

utan detta måste ses ur varje människas livssituation. Familjecentrerad vård 

förutsätter mod och fantasi eftersom det kräver en reflekterande process. I 

reflektionen kan förståelse skapas för andra individers perspektiv samt deras 

föreställningar. Föreställningarna som både kan vara individuella eller ingå i en 

grupp, till exempel familjen, utgör grundvalen för vårt beteende och grunden i våra 

känslor. Föreställningar kan både skilja oss åt och knyta oss närmre varandra. Till 

exempel kan individens/gruppens föreställning om hälsa/ohälsa vara mycket 

relevant. I vårdmötet möts patientens och vårdarens föreställningar om olika begrepp 

och vården kan inte vara behjälplig om den inte förstår vilka “sanningar” den möter 

(Wright, Watson & Bell, 2002).  

  

Barn som anhörig i Västerbottens läns landsting 

   På Västerbottens läns landstings hemsida (2016) finns information om ”Nätverket 

barn som närstående”. År 2001 aktualiserade dåvarande barnhälsoöverläkare frågan 

om att synliggöra barn som närstående på central nivå inom landstinget. En 

överenskommelse skapades mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Umeå 

sjukvård. Detta innebar att det skapades en gemensam handlingsplan för barn som 

närstående. Efter detta har nätverket barn som närstående producerat 

utbildningsmaterial samt anordnat utbildningstillfällen för vårdpersonal. En 

”arbetsmodell för barn som närstående” har implementerats i landstinget vilken bland 

annat innehåller material med konkreta frågor som stöd i samtal mellan vårdpersonal 

och berörda familjer. Det har även utarbetats anvisningar för dokumentation i 

journalsystemet gällande barn som närstående (bilaga 1). 2014 utsågs en grupp med 

representanter från Umeå, Skellefteå och Lycksele sjukvård som arbetar med frågor 

gällande barn som närstående i syfte att verka för att klinikledningarna utser 

barnombud. Barnombuden har som uppdrag att belysa barn som närståendes behov 

och arbeta för att dessa tillgodoses.  
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Problemformulering 

   Många barn växer upp i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det kan 

innebära allvarliga konsekvenser för barnets hälsa både kort- och långsiktigt. Det 

gäller även om föräldern lider av allvarlig sjukdom eller dör innan barnet fyllt 18 år. 

Med rätt stöd till dessa barn och föräldrar kan mönstret mellan generationerna brytas. 

Samhället har ett ansvar att prioritera barnen då de är en utsatt grupp 

(Socialstyrelsen, 2013b). De nya riktlinjerna i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763, 2g§) samt i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 5§), som kom 

2010/2011, innebär att sjukvårdspersonal särskilt ska beakta barn som anhörigas rätt 

till information, råd och stöd. Lagen stärker barnets rätt och ställer krav på att ett 

familjeorienterat arbetssätt utvecklas (Jansson et al. 2011). Bestämmelsen är unik 

eftersom den lägger ansvaret för barns behov på personal som möter vuxna 

patienter, vilket innebär att vården måste våga fråga om barn finns i familjen. 

Jansson et al. (2011) beskriver att det krävs mod bland personalen för att våga bryta 

sina vanor och fråga föräldrar hur deras barn mår och öppna upp för en dialog om 

och med barnen.  

   Enligt Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut (2011) har verksamheter och 

regioner kommit olika långt i arbetet med att implementera den här lagen. I en 

inventering socialstyrelsen utfört framgår att implementeringen av lagen kommit 

längst inom psykiatrin men att primärvården haft svårt att genomföra 

utvecklingsarbetet lagen innebär. Detta visar på ett behov av att undersöka hur långt 

primärvården i Västerbotten kommit med implementering och tillämpning av gällande 

lagstiftning. 

 

Syfte 

   Syftet med denna studie är att beskriva i vilken omfattning distriktssköterskor inom 

primärvården i Västerbotten identifierar barn till förälder/annan närstående med 

missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig fysisk sjukdom eller när förälder/annan närstående 

avlider och om dessa barn följs upp med information, råd och stöd. 

 

Frågeställningar 

   - I vilken omfattning finns riktlinjer/handlingsplan för hur dessa barn ska 

uppmärksammas och följas upp? 
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   - I vilken omfattning finns kunskap/erfarenhet på hälsocentralerna angående barn 

som anhöriga? 

   -I vilken omfattning finns dokumentationsmöjlighet att journalföra att barn blivit 

identifierade och om man givit råd/stöd? 

   - I vilken omfattning finns det skillnader mellan landsting/privat vårdgivare, 

yrkeserfarenhet och arbete i tätort/glesbygd, om det delvis ingår barnavårdscentral 

(BVC) verksamhet i tjänsten/ utan BVC verksamhet i tjänsten samt medvetenhet om 

dokumenterade riktlinjer med avseende på att identifiera och stödja barn som 

anhöriga. 

 

Definitioner 

Barn- alla personer under 18 år vilket inkluderar begreppen barn, ungdom och 

tonåring. 

Anhörig- en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. 

Tätort- Umeå, Skellefteå och Lycksele. 

Glesbygd- geografiskt område där inte tätortskriterierna uppfylls 

Distriktssköterskor- innefattar både sjuksköterskor med distriktssköterskefunktion och 

specialistutbildade distriktssköterskor. 

 

Metod 

Design 

   Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie och valet av design 

motiverades av studiens frågeställningar. Kvantitativ metod används när en studie 

syftar till att undersöka hur många, hur ofta och hur vanligt ett fenomen är i en större 

grupp. Tvärsnittsstudiens design är lämplig när avsikten är att beskriva ett fenomen 

och förhållandet mellan olika variabler under en viss tidpunkt eller ett kort 

tidsintervall, resultatet ger en bild av tvärsnittet i den populationen, vid det tillfället 

(Polit & Beck, 2012).  

 

Urval och deltagare 

   Urvalet till studien är de 190 distriktssköterskor som arbetar på hälsocentraler i 

Västerbottens län. Hälsocentralerna drivs i både privat- och landstingets regi. Innan 

enkäten skickades ut identifierades 38 hälsocentraler i det utvalda området. 79 
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distriktssköterskor besvarade enkäten, varav 76 av dessa var kvinnor och 73 var 

utbildade distriktssköterskor. I studien används begreppet distriktssköterska 

genomgående trots att fem stycken var anställda som sjuksköterskor. I Västerbottens 

län finns 15 hälsocentraler i tätorterna Lycksele, Skellefteå och Umeå och 23 stycken 

utanför dessa orter. Av informanterna arbetade något fler i tätort (n=45) jämfört med 

de som arbetade utanför tätort (n=33) och det var färre som var anställda av privat 

vårdgivare (n=17) än av landsting (n=61). Den skillnaden bör sättas i relation till att 

det fanns sju privatägda hälsocentraler och 31 hälsocentraler drivna av landstinget. 

Nästan lika många arbetade utan BVC verksamhet i sin tjänst (n=40) jämfört med de 

distriktssköterskor som hade BVC verksamhet i sin tjänst (n=38). Yrkeserfarenhet var 

relativt jämt fördelade mellan de som arbetat 10 år eller mindre (n=40) och de som 

arbetat 11 år eller mer (n=37). 

 

Enkät och datainsamling  

   Som metod för datainsamling användes enkäter vilket är ett mätinstrument som 

fungerar väl för insamling av stora mängder data inom ett stort geografiskt område 

under en kort tid (Ejlertsson, 2009). En enkät i en magisteruppsats (Karlsson, 2014) 

som behandlar barn som anhöriga ligger till grund för utformningen av aktuell studies 

enkät. Telefonkontakt togs med konstruktören av enkäten för ett muntligt medgivande 

till att delar av den fick användas. Användandet av Karlssons (2014) enkät 

möjliggjorde jämförelse av resultat mellan studierna. Vissa frågor omarbetades, 

tillsammans med handledare, för att bättre passa syftet. Några frågor valdes 

eftersom färre frågor kan öka möjligheten till högre svarsfrekvens (Trost, 2012). En 

pilotundersökning utfördes varvid sex sjuksköterskor med erfarenhet inom ämnet 

deltog. De ansåg att frågorna var lättförståeliga och enkla att besvara. Enkäten 

(bilaga 2) är uppbyggd med strukturerade frågor och innehåller nio frågor med 

förutbestämda svarsalternativ, en öppen fråga samt sju bakgrundsfrågor om 

deltagarna.  

   Innan enkäten distrubuerades kontaktades primärvårdsdirektör Håkan Larsson via 

telefon för godkännande att genomföra studien inom hälsocentralerna i 

Västerbottens län. Studien godkändes och Larsson uppmuntrade till deltagande i 

studien. Försök gjordes att kontakta de 38 hälsocentralernas 

verksamhetschefer/enhetschefer via telefon för att informera om studien och få 
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muntligt samtycke om deltagande. Samtliga hälsocentralers 

verksamhetschefer/enhetschefer fick ett informationsmail (bilaga 3). 

Enhetschefer/verksamhetschefer informerades om att vidarebefodrade missivbrev 

(bilaga 4) och länk till webbenkät till berörd personal. Datainsamlingen pågick mellan 

2016-09-15 och 2016-09-29.  

   På grund av låg svarsfrekvens (n=7) i slutet av den andra insamlingsveckan 

kontaktades i samråd med handledare ansvarig för Distriktssköterskedagarna i Umeå 

som ägde rum 27-28 september. Tillstånd beviljades för att dela ut pappers enkäter 

till deltagarna under de två dagarna. Deltagarna fick först en kort muntlig presentation 

av studien. De informerades tydligt att om de som redan fyllt i enkäten på nätet inte 

skulle göra det igen. Enkäter delades ut till alla 190 deltagare på 

Distriktssköterskedagarna. Distriktssköterskorna fyllde i enkäten och lämnade den i 

en märkt låda inne i lokalen. Lådan tömdes i slutet av varje dag. Av 190 deltagare  

lämnade 72 distriktssköterskor in pappersenkäten. 

 

Dataanalys 

   Analys av data har skett via statistikprogrammet Statistical Packages for the Social 

Sciences, (SPSS ) version 23. Chi-2 test ufördes för undersöka om skillnader fanns i 

fördelningen av proportioner mellan olika grupper, detta för att besvara 

frågeställningarna (Polit & Beck, 2012). I de fall Chi-2 test inte kunde användas 

utfördes Fischers exact test.  

   Vissa svarsalternativ dikotomiserades. På frågan om distriktssköterskan frågat upp 

om patienten hade minderåriga barn dikotomiserades svaren; “Ja i samtliga fall” och 

“Ja i vissa fall” till “Ja”. Grupperna yrkeserfarenhet “0-1 år” fördes samman med “1-4 

år” och skapade tillsammans gruppen “0-4 år”. Yrkeserfarenhet “5-10 år” fick vara 

kvar och “11-20 år” fördes samman med “20 år och mer” dikotomiserades till ”11 år 

och mer”.  Frågan som behandlade möjligheten till journalföring dikotomiserades 

svarsalternativen “Möjlighet saknas/ vet ej” och “Osäker om det finns” och skapade 

tillsammans “Möjlighet saknas/vet ej/osäker om det finns”. Svarsalternativen 

“Möjlighet finns men används inte eller i begränsad omfattning” och “Möjlighet finns 

och är obligatoriskt att fylla i” ingår i “Möjlighet finns”. Frågan som behandlade 

vetskap angående riktlinjer dikotomiserades “Saknas helt” och “Diskussioner har förts 

men riktlinjer finns ej i skriftlig form” och “Vet ej/osäker om det finns” dikotomiserades 
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till “Saknas/Vet ej/ osäker om det finns”. Svarsalternativen “Finns i skriftlig form, är 

välkända och efterföljs” och “Finns i skriftlig form med begränsad tillämpning” 

dikotomiserades till “Finns i skriftlig form”. Signifikansnivån i studien fastställdes till  

p>0,05.  

 

Etiska överväganden 

   Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) krävs samtycke 

av de individer som ska delta samt information om frivillighet att delta. Eftersom lagen 

om etisk prövning inte innefattar studentarbeten har ingen etisk ansökan skett.    

Tillsammans med webbenkäten och pappersenkäten följde ett missivbrev, i detta 

förklarades studiens syfte och att det var ett frivilligt deltagande samt att uppgifterna 

behandlades konfidentiellt. Ingen enskild person kunde identifieras och enbart 

författarna och handledaren tog del av svaren (jmf Ejlertsson 2009). Inför 

webbenkäten gavs muntligt samtycke av enhetschef/verksamhetschef. Varje enskild 

informantant hade även möjlighet att utifrån samtyckeskravet själv besluta om 

deltagande. I enlighet med nyttjandekravet i Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Assoisation, 2013) utlovades att det färdiga examinerade arbetet skulle återkopplas 

till hälsocentralerna.  

 

Bortfallsanalys 

   Ingen total bortfallsanalys har genomföras. Eftersom det varit svårt att få en exakt 

siffra över antalet distriktssköterskor i Västerbottens län har vi i studien utgått ifrån 

antalet inbjudna till distriktssköterskedagarna vilket var 190 stycken. Det externa 

bortfallet var 111 (58,4%) vilket ger en svarsfrekvens på 41,6%. Det interna bortfallet 

var sex personer som inte svarade på frågan angående journalföring samt en 

respondent som inte svarade på bakgrundsvariablerna. 

Resultat 

Identifiering, råd och stöd 

   Av de totalt 79 distriktssköterskor som besvarade enkäten var det 31,6% (n=25) 

som angav att de under senaste månaden haft kontakt med någon patient som led 

av psykisk sjukdom/störning, allvarlig fysisk sjukdom/skada, missbruk eller där 

patient mist en partner och där det kunde misstänkas att barn fanns hemma. Av de 
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25 distriktssköterskor som uppmärksammade ovanstående patientgrupper hade 72% 

(n=18) frågat om det fanns barn i familjen och av dessa frågade 52% (n=13) hur 

barnens situation var och om eventuella behov av stöd fanns. Av de 

distrikssköterskor som uppmärksammade ovanstående patientgrupper var det 53,8% 

(n=7) som utförde någon form av stöd till barnet. Den vanligaste anledningen till att 

information, råd och/eller stöd gavs var att distrikssköterskan ansåg att situationen 

var så allvarlig att det krävdes, den näst vanligaste anledningen var att de följde 

riktlinjer och gällande lagstiftning. 

 

Riktlinjer, utbildning, kompetens 

   En majoritet av distriktssköterskorna, 57% (n=45), ansåg att de saknade vetskap 

om skriftliga riktlinjer gällande identifiering och bemötande av barn som anhöriga. 

Endast 8,9% (n=7) ansåg att de hade vetskap om dessa riktlinjer (se figur 1). 

 

 

Figur 1. Finns det dokumenterade riktlinjer på er hälsocentral för hur man bemöter barn som 

anhöriga? 

 

   På frågan om utbildning uppgav 10,3% (n=8) av distriktssköterskorna att de under 

det senaste året deltagit i någon utbildning som berört ämnet ”att identifiera och/eller 

stödja barn som anhöriga”, 89,7% (n=71) ansåg att de inte fått någon utbildning inom 
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ämnet. Av de åtta som fått utbildning var det sex stycken som hade BVC verksamhet 

i sin tjänst.  

   De viktigaste faktorerna för att kunna identifiera och stödja barn som anhöriga var, 

enligt distriktssköterskorna, kunskap kring risk- och skyddsfaktorer samt tillgång till 

handlingsplan (se figur 2).  

 

 

Figur 3. Viktiga faktorer i arbetet med att identifiera och stödja barn som anhöriga. 

 

 

Dokumentation 

   På frågan om det i primärvårdens journalsystem fanns någonstans att journalföra 

att man frågat om patienten hade minderåriga barn hemma samt vilken information, 

råd och stöd som eventuellt givits, svarade 64,4% (n=47) att de inte visste eller var 

osäkra på om det fanns. Att det saknades dokumentationsmöjlighet angav 16,4% 

(n=12) och 17,7% (n=14) av distriktssköterskorna angav att det fanns möjlighet till 

journalföring. 

 

Faktorer som kan påverka identifiering och stöd till barn som anhöriga 

   Resultatet visar att distriktssköterskor med vetskap om riktlinjer signifikant oftare 

(p=0,04) uppmärksammade aktuella patientgrupper jämfört med de som inte hade 

vetskap om riktlinjer. Även de som fått utbildning inom ämnet barn som anhöriga 

identifierade dessa patientgrupper signifikant oftare (p=0,04).  
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   En signifikant skillnad fanns (p=0,03) att de distriktssköterskor som hade vetskap 

om riktlinjer oftare utförde någon form av stödåtgärd till barn som anhöriga. 

Skillnaden var också signifikant gällande att distriktssköterskor som hade BVC 

verksamhet i sin tjänst signifikant oftare (p=0,01) diskuterade barnets behov av stöd 

jämfört med distriktssköterskor utan BVC verksamhet i sin tjänst.   

 

Tabell 1. En jämförelse mellan yrkesverksamhet på BVC, vetskap om riktlinjer, utbildning, 

arbetsgivare, yrkeserfarenhet samt arbete i tätort/glesbygd med avseende att identifiera och stödja 

barn som anhöriga. 
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   Resultatet visar att det inte fanns några betydande skillnader vid 

distriktssköterskors identifiering och stöd till barn, om de var anställda av landstinget 

eller av privat vårdgivare. Det påverkade heller inte om distriktssköterskorna varit 

yrkesverksamma 10 år eller mer jämfört med om de arbetat mindre än 10 år.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

   I studien svarade cirka 30% av distriktssköterskorna att de den senaste månaden 

haft kontakt med aktuella patientgrupper. Det är svårt att få fram statistik över antalet 

patientbesök med aktuella diagnoskoder som distriktssköterskan träffar eftersom de 

inte registrerar dessa. I Karlssons studie (2014), utförd i Värmland, svarade 40% av 

informanterna att de hade haft kontakt med aktuella patientgrupper den senaste 

månaden. I den studien ingick både distriktsläkare och distriktssköterskor och där 

framkom att 2210 patienter med aktuella diagnoskoder, födda mellan 1960–1990, 

besökt primärvården under tre månader. Resultatet i den här studien överensstämde 

med studien i Värmland och tyder enligt Karlsson (2014) på att distriktssköterskor 

troligtvis möter aktuella patientgrupper i större utsträckning än vad som framkommer. 

   I resultatet framkommer att det är få distriktssköterskor som har vetskap om, och 

arbetar efter, gällande riktlinjer trots att det i Västerbottens läns landsting finns 

skriftliga riktlinjer angående barn som anhöriga (bilaga 1). I Norge finns en liknande 

lag gällande barn som anhöriga till aktuella patientgrupper och där har studier visat 

att det tagit lång tid att implementera lagen och riktlinjerna (Lauritzen, Reedtz, van 

Doesum & Martinussen, 2014). Resultatet i den här studien visar att 

distriktssköterskor som har vetskap om riktlinjer oftare kommer i kontakt med de 

aktuella patientgrupperna jämfört med de distriktssköterskor som inte är medvetna 

om riktlinjerna. Även i studien av Karlsson (2014) framkom att det var få som uppgav 

att de haft kontakt med barn som anhöriga och att anledningen till detta var bristen 

på vetskap om befintliga riktlinjer. Resultat i den här studien visar även att de 

distriktssköterskor som har vetskap om riktlinjer oftare utför någon form av stödåtgärd 

till barn som anhöriga jämfört med de som saknar vetskap om dessa. 

   För att bättre kunna implementera riktlinjer och arbetssätt för att möjliggöra 

identifiering och stöd till barn som anhöriga krävs, enligt Socialstyrelsen (2016), 

tydliga strukturer. Det sker genom politiska beslut, styrdokument, utpekat ansvar, 
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barnombud, samverkansstrukturer, journalsystem som aktualiserar skyldigheter samt 

tydliga system för uppföljning. I Västerbottens läns landsting finns riktlinjer som 

innebär att varje enhet ska ha ett barnombud vars funktion är att sätta fokus på barn 

samt höja kunskapen om arbetet runt barn.  

   I studiens resultat framkommer att distriktssköterskor upplever att en handlingsplan 

och kunskap om risk- och skyddsfaktorer om utsatta barn är de två viktigaste 

faktorerna för att kunna identifiera och stödja barn som anhöriga. Tabak et al. (2016) 

har funnit att vårdpersonal kan hjälpa utsatta barn genom att stärka föräldern i sin 

föräldraroll. En starkare föräldraroll innebär en skyddsfaktor för barnet och en större 

möjlighet att klara sig bättre i framtiden (Andershed & Andershed 2005). 

   Ett huvudfynd i resultatet är att distriktssköterskor som fått utbildning senaste året i 

ämnet barn som anhöriga signifikant oftare uppger att de haft kontakt med dessa 

patientgrupper jämfört med de som inte fått utbildning. Studiens resultat visar att åtta 

distriktssköterskor av 79 har fått utbildning som berör ämnet barn som anhöriga 

under det senaste året. Av dem är det sex stycken som har BVC verksamhet i sin 

tjänst. Resultat kan tolkas som att det finns ett behov av utbildning till all personal 

inom primärvården. 

   Utbildning inom familjefokuserad omvårdnad kan vara ett stöd i distriktssköterskans 

arbete att identifiera barn som anhöriga. Tidigare forskning visar att de sjuksköterskor 

som fått utbildning inom familjefokuserat arbete anser det vara lättare att genomföra 

familjefokuserad vård i praktiken (O’Brien, Brady, Anand & Gillies, 2011). Genom 

kunskap om denna modell kan modet uppstå att vidta de förändringar som krävs för 

att hjälpa individen. Möjlighet skapas även att våga se lösningar från ett annat 

perspektiv, inte alltid det enklaste och snabbaste, utan det som ger störst chans för 

ett långsiktigt resultat (Benzein et al., 2012). Enligt Öquist (2008) krävs det att vården 

vågar öppna upp familjens slutna enhet när en förälder har missbruk, somatisk 

sjukdom eller psykisk sjukdom. Öquist menar vidare att dessa familjer kan vara rädda 

för att stigmatiseras och därför inte släpper in någon annan i deras slutna system. 

Genom att istället skapa ett öppet system och erbjuda information utifrån minskar 

risken för isolering och destruktiva mönster.  

   Studiens resultat visar att distriktssköterskor med BVC verksamhet i sin tjänst 

signifikant oftare diskuterar barnets behov av stöd jämfört med de utan BVC 

verksamhet i tjänsten. Även resultatet som presenteras i Karlssons studie (2014) 

visade att distriktssköterskor med BVC i sin tjänst uppmärksammade aktuella 
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patientgrupper oftare och diskuterade stödbehovet i högre grad. Enligt 

rikshandboken för barnhälsovård ska de med BVC verksamhet i sin tjänst alltid ha 

barnet och dess familj i fokus (Rikshandboken-bhv, 2016). Det stämmer väl överens 

med modellen familjecentrerad omvårdnad där patienten ska ses i en kontext 

tillsammans med de andra individerna inom familjen (Benzein et al., 2012).   

   Knappt en fjärdedel av distriktssköterskorna uppger att det finns möjlighet till 

dokumentation i journalsystemet angående barn som anhöriga. Det innebär att 

resterande saknar kunskap eller saknar möjlighet till dokumentation. I Västerbottens 

läns landstings arbetsrutiner för dokumentation om barn som anhöriga (bilaga 1) står 

det att ansvarig personal ska dokumentera uppmärksammade behov och vidtagna 

åtgärder i patientens journal. Informationen ska journalföras under sökord “barn 

under 18 år”. Studiens resultat visar att det finns ett behov av att sprida kunskapen 

om den befintliga fastlagda arbetsrutinen rörande dokumentation av barn som 

anhöriga. I studien av Karlsson (2014) framkom att ett enkelt journalsystem skulle 

underlätta identifieringen av barn som anhöriga. Genom att uppmärksamma barn 

som anhöriga har vården möjlighet att se tidiga tecken på att barnet inte mår bra 

vilket möjliggör tidiga stödåtgärder. Det skulle minska risken för framtida 

beteendeproblematik (Jansson et al., 2011). 

 

Metoddiskussion 

   Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes en tvärsnittsstudie med kvantitativ 

ansats. Kvantitativ forskning används när syftet är att undersöka fenomen samt 

kvantifiera och undersöka samband mellan dessa (Polit & Beck, 2012). 

   En enkätundersökning genomfördes vilket enligt Eljersson (2009) är att föredra när 

syftet är att få ett stort urval i relation till en låg kostnad. Enkäten som användes 

utarbetades av Karlsson (2014) som utförde en studie med liknande syfte. Att studien 

bygger på en tidigare använd enkät kan stärka validiteten i studien. Vi utförde även 

en pilotundersökning, innan enkäten skickades ut, där sjuksköterskor med kunskap 

och erfarenhet inom området fann enkäten förståelig och lätt att besvara. Det styrker 

validiteten såväl som reliabiliteten i studien (Eljersson, 2009). 

   På grund av tidsbegränsningar samt för att reducera kostnader skickades först en 

webbenkät ut. Nackdelen med en webbenkät kan vara att risken ökar för låg 

svarsfrekvens eftersom det är lättare att glömma bort e-post meddelanden samt 

risken att enkäten aldrig kommer fram till de anställda (Trost, 2012). Cirka två veckor 
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efter att mail skickades ut till enhetschefer/verksamhetschefer hade sju enkätsvar 

inkommit. Istället för att skicka ut påminnelse beslutades det att dela ut 

pappersenkäter till de 190 distriktssköterskor som deltog under 

distriktssköterskedagarna i Umeå.  

   Variabeln kön var mycket snedfördelad och valdes därför att strykas ur analysen, 

dels för att upprätthålla konfidentialitet samt för att inga slutsatser kan dras på sådan 

liten population. En variabel som skulle kunna vara av intresse men som saknades i 

enkäten var om barnombud fanns på hälsocentralerna. Eftersom barnombudets 

uppgift är att besitta specifik kunskap inom ämnet barn som anhöriga och sprida 

detta till sina medarbetare skulle det vara av intresse att veta hur många som har ett 

barnombud i sin verksamhet samt om det inverkar på antalet identifierade barn som 

anhöriga. 

   En svaghet i studien var ovetskapen om antalet patienter ifrån de aktuella 

patientgrupperna som besökte hälsocentralerna månaden innan datainsamlingen. 

Det har heller inte hittats någon exakt siffra i antalet anställda distrikssköterskor på 

de 38 hälsocentralerna i Västerbotten. Svarsfrekvens har därför räknats utifrån 

antalet distriktssköterskor som deltog under distriktssköterskedagarna. Detta innebär 

en svaghet i bortfallsanalysen. Svarsfrekvensen i studien var 41,6% och skapar ett 

externt bortall på 58,4% vilket innebär att inga säkra slutsatser kan göras. Enligt Polit 

och Beck (2012) bör svarsfrekvensen vara över 65% för att vara representativt för 

populationen. En eventuell anledning till att den här studien har få signifikanta 

samband i resultatet kan bero på få antal deltagare. Fler informanter skulle inneburit 

möjlighet till större generaliserbarhet, dock stärks eventuellt generaliserbarheten av 

att resultatet liknar resultatet ifrån studien av Karlsson (2014).  

 

Etikdiskussion 
   Ett etiskt dilemma uppstår om inte distriktssköterskor uppmärksammar att de möter 

aktuella patientkategorier eftersom det riskerar att ett stort antal barn inte blir 

identifierade och därför inte får den hjälp de har rätt till. Distriktssköterskan ska jobba 

enligt de etiska principerna ”göra gott och inte skada”. Lagen om ”barn som anhöriga” 

innebär att distriktssköterskan riskerar att ställas inför en etisk konflikt utifrån den 

principen. Om en patient tillika förälder inte önskar att någon ska ha vetskap om dess 

problem måste distriktssköterskan avgöra om man inte ska skada patienten genom 

att följa dess önskan eller göra gott för barnet och ge möjlighet till information, råd 
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och stöd. Om distriktsköterskan blundar för den indirekta patienten, barnet, är risken 

att barnet skadas. Samtidigt finns faran att alliansen mellan distriktssköterskan och 

patient bryts om distriktssköterskan inte lyssnar till sin patient. 

   Ytterligare ett etiskt dilemma som studiens resultat indikerar är att om 

distriktssköterskor inte uppmärksammar att de möter patientgrupperna med barn 

riskerar ett stort antal barn att inte blir identifierade och därmed inte får den hjälp de 

har rätt till. Resultatet visade att enbart åtta distriktskötersskor fått utbildning varav 

sex hade BVC i sin tjänst. Eftersom brist på utbildning inom ämnet barn som 

anhöriga innebär att distriktssköterskor identifierar färre barn finns risken att barn 

efter fem års ålder, när de avslutas på BVC, inte identifieras i samma utsträckning 

som om personalen fått utbildning.  

   Resultatet visar att det finns många distriktssköterskor som inte känner till 

möjligheten att journalföra barn som anhöriga. Denna brist riskerar patientsäkerheten 

och minskar möjligheten för vidare uppföljning samt utvärdering av det arbete som 

utförs idag. En bättre journalföring skulle även kunna innebära möjlighet till fördjupad 

evidensbaserad kunskap. Studien kommer att skickas ut till alla hälsocentraler i 

Västerbottens läns landsting för att öka möjligheten till att forskningsresultatet kan 

nyttjas av fler relaterat till ”nyttjandeprincipen”. 

 

Konklusion  

   Resultatet visar att det var få distriktssköterskor som haft kontakt med aktuella 

patientgrupper. Det skulle kunna innebära att barn som anhöriga och deras behov av 

stöd och hjälp inte uppmärksammas. Enligt resultatet saknar majoriteten av 

distriktssköterskor i Västerbotten län kännedom om att befintliga riktlinjer gällande 

hur barn som anhöriga ska identifieras och hjälpas. De distriktssköterskor som har 

vetskap om riktlinjerna uppger att de oftare har haft kontakt med aktuella 

patientgrupper. Även utbildning inom ämnet barn som anhöriga har visat på ökad 

möjlighet till identifiering av gruppen. En större kunskapsnivå på hälsocentralerna 

skulle kunna öka chansen för implementering av lagen gällande barn som anhöriga. 

   En annan möjlig förbättringsåtgärd är att öka kunskapen om 

dokumentationsmöjligheter i patienters journaler eftersom resultatet visar att många 

distriktssköterskor inte har vetskap om detta. Bristen på dokumentation kan innebära 

svårigheter i att utvärdera och utveckla arbetet som görs idag. Utifrån studiens 
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resultat skulle eventuellt ökad utbildning inom områdena familjecentrerad 

omvårdnad, risk- och skyddsfaktorer och KASAM-teorin kunna innebära att barn som 

anhöriga i högre grad uppmärksammas på hälsocentraler samt kunna öka antalet 

barn som får information, råd och stöd.   

   Huvudresultatet i studien är att det råder brist på utbildning, vetskap om de 

befintliga riktlinjerna och vetskap om journalföring gällande gruppen barn som 

anhöriga. 

 

Framtida studier 

   Vid en fördjupad studie inom ämnet barn som anhöriga bör det undersökas hur 

många patienter som lider av psykisk sjukdom, svår somatisk sjukdom eller missbruk 

och som har barn hemma. Det skulle även vara intressant att mäta identifiering och 

omfattning av insatser riktade till barn som anhöriga före och efter en 

utbildningsinsats.  
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Bilaga 1 Västerbottens läns landstings arbetsrutiner för barn som anhöriga 

 

 

 

 
 
 
 

Arbetsrutiner för Barn som närstående 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. §5) 
har barn rätt till information och stöd för egen del då en familjemedlem 
drabbas av svår sjukdom eller skada. 

 
Målgrupp: Barn 0–18 år som är närstående till psykiskt eller fysiskt sjuk, missbrukande 

eller hastigt avliden förälder/annan vuxen som barnet varaktigt bor med. 

 
När en patient får en allvarlig diagnos ska ansvarig personal dokumentera och arbeta 

enligt nedanstående arbetsrutiner: 

 
• Identifiering – finns det minderåriga barn i familjen? 

• Information – vid behov och gärna återkommande 

• Behovsinventering  – har det i samtal framkommit behov av stöd? 

• Åtgärd – överlämna vid behov patient/anhörigs önskemål till aktuell instans 

• Dokumentation – dokumentera i patientens SC-journal 

 

Identifiering 
Vid mottagningsbesök/inskrivningssamtal/vårdmöte ska ansvarig personal dokumentera 

svar på nedanstående frågor i patientens SC journal: 

• Finns minderåriga barn i familjen? Ja/Nej 

• Födelseår 

• Hur ser familjens nätverk ut? Här menar vi t.ex. släkt och andra viktiga personer i barnets 

närhet 

• Vem informerar/pratar med barnen? 

 
Informera barn som närstående 
Ansvarig personal ska informera vid behov och gärna återkommande om: 

• sjukdomens namn 

• sjukdomens innebörd 

• vad vården gör för att hjälpa 

• vad som kommer att ske den närmaste tiden även i barnens vardag 

Tänk på att använda auktoriserad tolk/telefontolk/AKK  vid behov 

 
Behovsinventering 
Ansvarig personal ska dokumentera om det i samtal framkommit behov av 

stöd och i så fall kort beskriva behov av: 

• socialt stöd 

• praktiskt stöd 

• samtalsstöd 

Vid misstanke om barn som far illa ska anmälan till socialtjänst  

 

 



 

 

Åtgärd 
Ansvarig personal ska vid behov överlämna patient/anhörigs önskemål till aktuell instans 

Klinikens kurator, psykolog 

Sjukhuskyrkan 

 
Andra verksamheter, såsom: 

Förskoa/skola Elevhälsa Ungdomshälsa Primärvård Socialtjänst 

 
Dokumentation 
Ansvarig personal ska dokumentera i patientens SC journal uppmärksammade behov 

och vidtagna åtgärder, under sökord Barn under 18 år 
 
 
 
 

Förslag på frågor vid samtal 
 
Barn 

 

    Fråga om aktuell situation, skola, kompisar, intressen. 

    Vad vet du om din förälders/syskons sjukdom? 

    Hur tänker du kring det här? 

    Har det blivit annorlunda hemma nu och i så fall på vilket sätt? 

    Vem mer vet om din förälders/syskons sjukdom? 

    Nätverkskarta - vilka personer är betydelsefulla för dig? 

 Har din skola fått veta något om din familjs situation? Exempelvis 

klassföreståndare, skolsyster, mentor, kurator, lärare? 

    Kan jag/vi göra något för dig och din familj? Vad skulle vi kunna göra? 

    Har du någon tanke/önskan kring det? 

    Är det något annat som du vill att vi pratar om? 

    Har jag glömt att fråga något? 
 
 
 
 

Patient/närstående vuxen 
 

    Har ni pratat om din sjukdom i familjen? 

    Hur har ni pratat med barnen? 

    Hur tycker/känner du att sjukdomen påverkar ditt föräldraskap? 

    Hur tycker/känner du att sjukdomen påverkar ditt barn/barnen? 

 Vad har du/ni sett kring hur ditt barn/barnen reagerar? Vilket stöd tycker du att 

ditt barn/barnen behöver? När, var, hur? 

    Nätverkskarta – vilket stöd finns i er omgivning? 

 Har ni kontakt med någon annan stödfunktion? (t ex kommun, hälsocentraler, 

föreningar, kyrka) 

    Vet barnets skola om er situation? Exempelvis klassföreståndare, skolsköterska, 

kurator? 

    Vad skulle underlätta situationen för er just nu? 

    Kan jag/vi göra något för dig och din familj? 
 

Fördjupad information finns på intranätet linda, sök "barn som närstående"  
 

 
 



Bilaga 2 Enkät till distriktssköterskor 

 

Identifiera och erbjuda stöd till barn som anhöriga Barn som anhöriga=  Barn till 
en förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med som har 
en psykisk funktionsnedsättning/störning, allvarlig fysisk sjukdom/skada eller 
missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Gäller även 
om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 
oväntat avlider.  

  

 1. Har du  den senaste månaden haft kontakt med patient med psykisk 
funktionsnedsättning/störning, allvarlig fysisk sjukdom/skada, missbruk eller där 
patient mist en partner och kan ha varit i den ålder att de haft minderåriga barn 
hemma? Markera endast en oval.  

  

Ja  

Nej, inga (om du svarat Nej, gå vidare till fråga 6)  

  

2. Frågade du  upp om  patienten hade minderåriga barn i familjen? Markera 
endast en oval.  

  

Ja  

Ja, i vissa fall  

Nej! (om du svarat Nej, gå vidare till fråga 6)  

  

3. Samtalade ni om  barnets/barnens situation och eventuella behov av stöd? 
Markera endast en oval.  

  

Ja  

Nej, (om du svarat Nej, gå vidare till fråga 6)  

  

4. Medförde ovanstående samtal någon form av stödåtgärd för barnet? Markera 
endast en oval.  

  

Ja  

Nej 

 

5. Om du  informerat, gett råd eller stöd till patient eller dess barn, vad var 

anledningen till detta? (Flera alternativ möjliga) Markera alla som gäller.  

  

Jag ansåg att situationen var så allvarlig att detta krävdes  

Patienten ville ha min hjälp till det  

Jag följer våra riktlinjer  

Jag följer gällande lagstiftning  

Övrigt:  

  

6. Finns det i ert journalsystem ett sätt att journalföra, att man frågat upp om 
patienten har minderåriga barn i familjen, samt vilken information och vilka råd 
och stöd man ev. gett? (flera svarsalternativ möjliga) Markera alla som gäller.  

  

Möjlighet saknas i aktuellt journalsystem  



 

 

Möjlighet finns men används inte  

Möjlighet finns och är obligatoriskt att fylla i  

Vet ej  

  

   Riktlinjer/utbildning/kompetens    

  

7. Finns det dokumenterade riktlinjer på er Hälsocentral om  hur man bemöter 
barn som anhöriga till ovanstående patientkategorier? (flera svarsalternativ 
möjliga) Markera alla som gäller.  

  

Saknas helt   

Diskussioner har förts men riktlinjer finns ej i skriftlig form  

Finns i skriftlig form med begränsad tillämpning  

Finns i skriftlig form, är väl kända och efterföljs så långt som möjligt  

Vet ej/osäker om det finns  

  

8. Vilka av följande faktorer anser du  vara de två viktigaste i arbetet för att 
identifiera och stödja barn som anhöriga? (Kryssa för max två svarsalternativ) 
Markera alla som gäller.  

  

Erfarenhet och kunskap kring barns hälsa och utveckling  

Kunskap kring risk- och skyddsfaktorer gällande ¨utsatta¨barn  

Stöd  från chef och ledning  

Bra samarbete med kollegor  

En tydlig handlingsplan att följa 

 

9. Har du  under det senaste året deltagit i någon utbildning som handlar om  att 
identifiera och stödja barn som anhöriga? Markera endast en oval.  

 

Ja  

Nej  

  

10.  Vad anser du  ytterligare behövs för att primärvården ska kunna utveckla 
arbetet med att identifiera och stödja barn som anhöriga? 

   

Bakgrundsdata    

 

11.  Kön Markera endast en oval.  

 

 Kvinna  

 Man 

  

12.  Nuvarande yrkestitel Markera endast en oval.  

 

 Distriktssjuksköterska  

 Sjuksköterska 

  

13.  Jobbar du  även med BVC verksamhet? Markera endast en oval.  



 

 

  

Ja  

Nej 

  

14.  Arbetar du  i någon av tätorterna Umeå, Skellefteå, Lycksele? Markera 
endast en oval.  

  

Ja   

Nej 

 

15. Är din  arbetsgivare: Markera endast en oval.  

  

Landstinget  

Privat  

  

16.  Hur länge har du  arbetat i din  nuvarande profession? Markera endast en 
oval.  

  

Mindre än 1 är  

1-4 år  

5-10  år  

11-20  år  

Över 20 år 

 

Tillhandahålls av  



Bilaga 3 Förfrågan till verksamhetschef 

 

Förfrågan till verksamhetschef/enhetschef om tillstånd att delta i 
enkätstudie. 
 

Vi är två distriktsköterskestudenter vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet 
som ska skriva vårt examensarbete. 
År 2010 tillfördes bestämmelser inom Hälso-och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen, 
som säger att barn har rätt till information råd och stöd, om de har en förälder/annan 
närstående med psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom, missbruksproblem 
eller har en förälder/annan närstående som avlidit. Forskning visar dock att barn ofta glöms 
bort inom vården när föräldern/ annan närstående drabbas av dessa tillstånd. Det har 
forskats lite om hur dessa bestämmelser efterlevs inom vården och därför anser vi det 
angeläget att utforska detta mer. 
Syftet med vår enkätstudie är att beskriva i vilken omfattning och hur 
distriktsköterskor/sjuksköterskor inom primärvården i Västerbotten, identifierar informerar 
och ger stöd till barn som har en förälder/ annan närstående med missbruk, psykisk ohälsa, 
allvarlig fysisk sjukdom, eller när förälder/ annan närstående avlider. 

Studien är förankrad hos primärvårdsdirektören , Västerbotten läns landsting Håkan 
Larsson, som uppmuntrar deltagande av enkäten. Resultat kommer om ni vill att 
återkopplas till er verksamhet och detta kan då tillföra kunskap och ses som en grund till 
fortsatt utvecklingsarbete inom området.  

Medverkan är frivillig och samtycke till att delta i studien sker genom att personalen 
besvarar enkäten. Enkäten kommer att vara i form av en webbenkät bestående av 17 
frågor, som tar ca 5 minuter att besvara.  
Om ni godkänner att delta i studien, skulle vi vara tacksam om ni skulle kunna hjälpa oss 
med, att vidarebefordra ett mejl innehållande en länk till webbenkäten samt information 
om studien till dina anställda distriktsköterskor/sjuksköterskor. Mejlet med enkäten 
kommer att skickas ut under v37. 
Tacksam för att ni återkopplar angående godkännande av att delta i denna studie eller om 
ni väljer att avstå. 
Godkännande av studien sker genom att ni  svarar på detta mejl. 
Om ni godkänner deltagande skulle vi behöva få information om antalet anställda 
distriktsköterskor/sjuksköterskor på er arbetsplats. 
 

Tack på förhand! 
 

Carina Kvarnström Tel:  0702301122, E-post: cakv69@gmail.com 

Lisa Övling Tel: 0704060349, E-post: lisa_ovling@hotmail.com 

Handledare: Björn Nygren Tel: 0737050315, E-post: bjorn.nygren@umu.se 

 



Bilaga 4 Information och förfrågan om deltagande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


